
 سؤالي كه از خاكپور و مايلي كهن 
پرسيده نشد!

انتشار جزئيات پرونده فساد در فوتبال در يكي از بدترين زمان  هاي ممكن 
انجام شد تا تمامي نگاه ها را از سمت مقصران اصلي شكست تلخ تيم فوتبال 
اميد و دوري 44 س��اله از المپيك برگردان��د.  مدت ها بود كه همه منتظر 
شنيدن خبري از راهروهاي بهارس��تان بودند، اما اين خبر درست وقتي 
اميدهاي فوتبال ايران با كادر فني پرمدعايشان از گردونه رقابت  هاي انتخابي 
المپيك حذف شدند، رسانه اي شد تا امروز ش��اهد اين باشيم كه محمد 
خاكپور و محمد مايلي كهن بدون اينكه كوچك ترين تقصيري را متوجه خود 

بدانند به همه بتازند، آسمان و ريسمان ببافند و از پاسخگويي فرار كنند. 
تيم فوتبال اميد روزي از گردونه رقابت  ه��اي انتخابي المپيك حذف 
شد كه اينجا در تهران با تمام داش��ته هايش با سردار آزمون و عليرضا 
جهانبخش به عربستان باخت. در همان بازي مشخص شد كه نه خاكپور 
مرد اين ميدان است و نه مايلي كهن پرحاشيه و حراف! محمد خاكپور 
اين روزها در حالي شمشير برداشته و به فدراسيون فوتبال مي تازد كه 
به طور حتم هيچ فدراسيون و رئيس ديگري حاضر نمي شد هدايت يكي 
از بهترين تيم  هاي اميد تاريخ فوتبال اي��ران را به بي تجربه اي چون او 
بسپارد، بي ترديد هيچ فدراسيوني بعد از چند بار قهر و استعفاي او نازش 
را نمي خريد و پايش نمي ايستاد و بدون شك هيچ رئيس فدراسيوني 
وقتي او متهمش مي  كرد به دروغگويي و صداقت نداشتن باز با او ادامه 
همكاري نمي داد، البته نه اينكه اينها نقطه قوت فدراسيون فوتبال و علي 
كفاشيان باشد، همه اينها جزو نقاط ضعف آقاي رئيس است كه امروز با 

حمالت خاكپور پاسخ آن را مي گيرد.
امروز تمام نگاه ها و چشم ها دوخته شده به پرونده قطور فساد در فوتبال 
تا محمد مايلي كهن مدير فني تيم فوتبال اميد به جاي آنكه س��رش را 
پايين بيندازد و از فرودگاه امام )ره( مستقيم به خانه برود به زمين و زمان 
توهين كند، همه را به سخره بگيرد و پرمدعاتر از قبل شود و تازه افتخار 
كند كه رفته با رسانه يهودي و معاند نظام گفت وگو كرده و تازه حسرت 
بخورد كه چرا كم صحبت كرده است.  در روزهايي كه خواننده سنتي 
ايران به خاطر گفت وگو و شركت در برنامه يكي ديگر از رسانه  هاي ضد 
نظام به شدت زير ذره بين قرار دارد، محمد مايلي كهن وقيحانه به همه 
مي تازد و نه تنها بابت شكس��ت خفت بار اميدها و ارائه بازي  هاي بدون 
برنامه، بي تاكتيك و سطح پايين آنها عذرخواهي نمي كند، بلكه چوب 
دست گرفته و به همه مي تازد بدون اينكه كسي از او بپرسد چرا با فالن 
رسانه صحبت كردي يا اينكه اصالً به عنوان مدير فني اين تيم چه چيزي 

به بار فني سرمربي ناشي تيم و بازيكنان اضافه كردي؟ 
پرونده فس��اد در فوتبال و جزئيات آن مدت ها چش��م انتظارمان نگه 
داشته بود، اما بد زماني منتش��ر ش��د اينقدر بد كه همه فقط بسنده 
كردند به چند تيتر و ديگر هيچ، حتي برنامه اي هم كه البته خود يكي 
از متهمان اين پرونده است وقتي سراغ تيم اميد رفت محكوم شد كه 
چرا از پرونده و جزئيات آن صحبت نكرده اس��ت و رفته س��راغ رؤياي 
دس��ت نيافتني المپيك.  خاكپور و مايلي كهن امروز مدعي هستند، 
راحت زير همه چيز زده اند، چون كسي نيست كه بازخواستشان كند، 
چون مجبور به پاسخگويي نيستند، فدراسيون فوتبال اين روزها متهم 
رديف اول پرونده فساد است، وزارت ورزش خواسته يا ناخواسته درگير 
آن است. اين روزها و در روزهاي شكست فوتبال، نرفتن به المپيك و 
سرخوردگي اميدها، عروسي در كوچه مايلي كهن و خاكپور برپاست، 
مصاحبه مي كنند، توهين مي كنند، بي ربط حرف مي زنند و كارلوس 
كرش را مقصر جلوه مي دهند. كسي هم نيست بپرسد چرا؟ اين روزها 
جاي خالي كس��ي كه خاكپور و محمد مايلي كهن را ب��ه دادگاه عدل 

فوتبال بكشاند و آنها را زير سؤال ببرد عجيب خالي است. 

كانديداهاي جانشيني بالتر به خط شدند 
رقابت 5 نامزد براي رياست فيفا

پنج نامزد نهايي فيفا براي جانشيني بالتر با يكديگر رقابت مي كنند. 
سران فدراسيون جهاني در نهايت تصميم خود را گرفتند و اسامي 
نامزدهاي رياست اين نهاد را اعالم كردند. جياني اينفانتينو، ژروم 
شامپاين، علي بن حسين،  ش�يخ س�لمان بن ابراهيم آل خليفه و 
توكيو سكس�وال پنج نامزدي هس�تند كه در اين انتخابات براي 
نشستن  روي صندلي رياست فيفا رقابت سختي با يكديگر دارند. 
افشاي رسوايي هاي مالي سپ بالتر سبب شد تا رئيس سوئيسي چاره اي 
جز استعفا نداشته باشد. اگرچه او تالش كرد تا زد و بندهاي پرتعدادش 
را انكار كند، اما مدارك رو ش��ده عليه بالتر به حدي بود كه او مجبور به 
كناره گيري شود. ضمن اينكه بايد محروميت هشت ساله را هم تحمل 
كند. حاال زمان آن رسيده كه رقباي سابق شانس خود را براي رسيدن 
به باالترين مسئوليت فوتبال جهان امتحان كنند. اين در حالي است كه 
ميشل پالتيني نيز خيلي دلش مي خواست در انتخابات 7 اسفند حضور 
داشته باشد، اما همدستي او با بالتر موجب رد صالحيت پالتيني شد. فيفا 
بيانيه اي به 209 عضو خود ارسال كرده است: »كميته برگزاري انتخابات 
فيفا به طور رسمي  اعالم مي كند كه اين كانديداها در كنگره اضطراري 

فيفا در روز 26 فوريه )7 اسفند( در انتخابات مجاز به شركت  هستند.«
   شانس زياد اينفانتينو

دبيركل يوفا است اما همه او را بيشتر به عنوان مجري مراسم قرعه كشي 
رقابت هاي اروپايي مي شناس��ند. نامزد 45 س��اله ملي��ت ايتاليايي – 
سوئيسي دارد و وعده اصلي اش براي به دست آوردن آراي الزم، افزايش 
تيم هاي حاضر در جام جهاني از 32 به 40 تيم بوده است. »اصالحات، 
دموكراسي و توس��عه فوتبال« ش��عار اينفانتينو در انتخابات به شمار 
مي رود. همان طور كه از قبل گفته مي ش��د، اتحاديه فوتبال اروپا طي 
بيانيه اي حمايت كامل خود را از نامزدي جياني اينفانتينو دبير كل فعلي 
خود براي كسب رياست فدراسيون جهاني فوتبال فيفا اعالم كرده است: 
»كميته اجرايي يوفا اعالم مي كند كه با اكثريت آرا حمايت كامل خود را 
از جياني اينفانتينو براي كسب كرسي رياست فدراسيون جهاني فوتبال 
فيفا به عمل خواهد آورد. ما معتقديم كه اينفانتينو در حال حاضر انتخاب 
درستي براي كسب كرسي رياست فدراس��يون جهاني فوتبال است.« 
نكته ديگر حمايت چهره هاي فوتبالي از اين حقوقدان است؛ حمايتي كه 

مي تواند نتيجه انتخابات را به نفع اينفانتينو تغيير دهد. 
   ضد قطري

ژروم شامپاين 57 ساله و مش��اور امور بين الملل فوتبال است. او تجربه 
زيادي در فعالي��ت در فيفا دارد و سال هاس��ت كه به فدراس��يون هاي 
كشورهاي مختلف مش��اوره مي دهد. ش��امپاين پيش از اين به عنوان 
ديپلمات در وزارت امورخارجه فرانس��ه فعال بوده و يكي از مخالفان 
سرسخت ميزباني قطر در جام جهاني 2022 به شمار مي رود. شامپاين 
كه پيش از اين در انتخابات س��ال 2015 هم كانديدا شده بود، معتقد 

است قطري ها با پرداخت رشوه ميزبان جام جهاني شده اند. در صورتي كه 
شامپاين رأي بياورد، ميزباني قطري ها به شدت در خطر مي افتد. 

   علي بن حسين
شاهزاده اردني است و به شدت به رأي رؤساي عرب و آسيايي اميدوار 
است. علي بن حسين در حال حاضر رئيس فدراسيون فوتبال اردن است 
و نفوذ زيادي هم در قاره كهن دارد. رئيس فدراسيون غرب آسيا براي 
رسيدن به هدفش دست به هركاري مي زند و در دوره گذشته نيز نامزد 

رياست فيفا شده بود، اما نتوانست بالتر را كنار بزند. 
   شيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفه

رئيس كنفدراسيون فوتبال آس��يا گام بلندي براي تكيه زدن بر صندلي 
رياست فدراسيون جهاني اين رشته برداشته است. شيخ سلمان از وقتي 
از رفتن بالتر مطمئن شد، تالش هايش را دو چندان كرد تا باالخره يك 
عرب عهده دار اين پست شود. نايب رئيس بحريني در دستگيري و شكنجه 
ورزشكاران اين كشور دست داشته است. اگرچه هنوز جرم شيخ سلمان 
محرز نشده، اما اين اتهام در انتخابات براي او احتماالً دردسرساز خواهد شد. 
بايد منتظر ماند و ديد اين دو نامزد عرب به نفع يكديگر كنار مي روند يا نه. 

   توكيو سكسوال
گابريل سكسوال اهل آفريقاي جنوبي است و عالقه بيش از حدش به كاراته 
سبب شد تا لقب توكيو به او داده شود. رئيس فدراسيون فوتبال كشورش 
است و س��ابقه تبعيد طوالني مدت و زندگي در كنار نلسون ماندال را هم 
دارد. توكيو يك بار هم نامزد رياست جمهوري آفريقاي جنوبي شده و در 

جام جهاني 2010 عضو كميته برنامه ريزي مسابقات بوده است.

واكنش ها به پرونده فساد در فوتبال همچنان ادامه 
دارد و اين بار نمايندگان مجلس پس از جوسازي 
مس�ئوالن فدراس�يون فوتبال كه اين گزارش را 
بي ارزش خوان�ده بودن�د، دي�روز در گفت وگو با 
خبرگزاري ها با اعالم جزئيات بيشتري از اين گزارش 
تأكيد كردند كه مس�تندات اين پرون�ده را براي 
برخورد با متهمان به قوه قضائيه ارسال كرده اند. 
روي س��ياه فوتبال اين روزها بيشتر از قبل نمايان 
ش��ده، دليل آن قرائت گ��زارش پرونده فس��اد در 
فوتبال در صحن علني مجلس بود، گزارش��ي كه 
پرده از فس��اد مالي و اخالقي كه در فوتبال كشور 
رو به گسترش است، برداش��ت. همان طور هم كه 
پيش بيني مي شد علي كفاشيان كه به عنوان رئيس 
مجموعه فوتبال، بايد درباره اين پرونده پاس��خگو 
باشد، در گفت وگوهاي مختلف سعي در جوسازي 
عليه اين گزارش و غير مس��تند بودن آن داش��ته 
است. فرار رو به جلوي كفاشيان و همكارانش در اين 

پرونده در شرايطي است كه مجلس در گزارش فساد 
در فوتبال از همكاري نكردن فدراسيون انتقاد كرده 
بود. در بخشي از اين گزارش كه در مجلس قرائت 
شده بود، آمده اس��ت: »تعلل در ارائه توضيحات و 
پاسخ هاي انحرافي فدراسيون فوتبال به مكاتبات 
كميس��يون در جريان رس��يدگي به اين پرونده و 
همكاري نكردن مناس��ب برخي از نهادها از جمله 
حراست وزارت ورزش، روند رسيدگي به اين پرونده 
و همكاري نكردن مناسب برخي از نهادها از جمله 
حراست وزارت ورزش، روند رسيدگي به اين پرونده 

را طوالني و دچار مشكل كرد.«
تالش كفاش��يان و برخي ديگر از اهال��ي فوتبال در 
راس��تاي بي ارزش خواندن گزارش پرونده فساد در 
فوتبال باعث ش��د تا ديروز س��خنگوي كميسيون 
اصل90 مجلس در گفت وگو با خبرگزاري ها نسبت 
به آن واكنش نش��ان دهد و از مستند بودن گزارش 
دفاع كند. مصطفي افضلي فرد، سخنگوي كميسيون 

اصل 90 در اين رابطه گفت: »مستندات اين گزارش 
به صورت كتبي، تصويري و استعالم از نهادهايي مثل 
بازرسي كل كشور نيروي انتظامي و وزارت اطالعات 
است ، اظهارات  شهود به عنوان دليل مستند نيز در 
كميسيون اصل 90 وجود دارد و ادله آنها در گزارش 
قيد شده است. تهيه گزارش كميسيون اصل 90 بالغ 
بر دو سال و با تشكيل 100 جلسه طول كشيد كه براي 
تهيه آن مكاتباتي با مقامات عالي اركان نظام فوتبال، 
وزارت ورزش و نهادهاي امنيتي، نظارتي و اطالعاتي 
صورت گرفت. همچنين با مربيان ، رؤساي باشگاه ها ، 
بازيكنان ، داوران و تمامي مسئوالن انضباطي ، قضايي 

و فني فوتبال جلساتي برگزار شد.«
افضلي فرد در ادامه گفته اس��ت ك��ه متهمان اين 
پرون��ده به قوه قضائي��ه معرفي ش��ده اند و بايد در 
اين رابطه پاسخگو باش��ند: »18 نفر به قوه قضائيه 
معرفي شده اند و نام هايي از وزارت ورزش و جوانان، 
اركان فدراسيون فوتبال، رؤساي باشگاه ها و كميته 

استيناف در ميان اسامي اعالم شده به قوه قضائيه در 
جريان پرونده فس��اد در فوتبال وجود دارند. درجه 
تخلف اين 18 نفر متفاوت اس��ت، اما همه نام ها به 
قوه قضائيه داده ش��ده و منتظر رسيدگي به آن در 
اولين فرصت از س��وي اين قوه هستيم تا نتيجه را 
طبق قانون به كميسيون اصل 90 اعالم كند.« او در 
ادامه از قوه قضائيه مي خواهد كه برخورد قاطعي با 
اين متهمان صورت بگيرد: »اگر برخورد قاطع و بدون 
مالحظه كاري و محافظه كاري انجام نش��ود نبايد 
اميد داشت كه اين گزارش منجر به اصالح و ترميم 
ساختار فوتبال كشور شود، پس انتظار اين است آنجا 

كه الزم است با متخلفان برخورد قانوني شود.«
   دالالني كه مديران را دور مي زدند

يكي از بخش ه��اي پرونده فس��اد در فوتبال، نبود 
نظارت فدراسيون فوتبال روي انتصاب هاي مديران 
ورزش��ي و واريز پول هاي فدراس��يون به حس��اب 
شخصي است، موضوعي كه سبب شده تا آسيب هاي 
زيادي متوجه فوتبال كشور شود. افضلي فرد در اين 
باره گفت: »طبق اساسنامه، فدراسيون فوتبال بايد بر 
انتصابات نظارت كند به گونه اي كه مديران باشگاه ها 
از سابقه ورزشي مرتبط برخوردار باشند و صرفاً مدير 
نباش��ند، اما موارد عديده اي حين بررسي پرونده 
فساد در فوتبال مشاهده شد كه مديران باشگاه ها 
به علت دور بودن از فضاي فوتبال و آشنايي نداشتن 
با سازوكار مس��ئوليت و مديريت در فوتبال، دچار 
خطاهايي و حتي از س��وي دالالن دور زده شدند و 
منجر به بروز آسيب هايي شدند.« همچنين ديروز 
پايگاه خبري »فردا« جزئيات بيشتري از تخلفات 
فدراسيون فوتبال را كه در گزارش مجلس هم به آن 
اشاره شده، منتشر كرد. در اين گزارش آمده است: 
»بر             اساس اعالم اعضاي كميسيون اصل 90 همكاري 
فدراس��يون فوتبال با »ه-م« در سال هاي گذشته 
با تخلفات و ابهاماتي همراه بوده است. تا جايي كه 
حميد رسايي حتي يك بار در مصاحبه اي تلويزيوني 
واريز پول ه��اي ميليوني از بودجه فدراس��يون به 
حساب اين فرد را تخلف بزرگ اعالم كرد، فردي كه 
گفته مي شود بابك زنجاني فوتبال است. طبق اسناد 
موجود در مجلس حدود12 ميليون دالر از ايران به 
طرق و داليل مختلف به حساب »ه- م« براي انجام 
امورات مدنظر فدراسيون فوتبال واريز شده است و 
اين   همان داستاني است كه قوه قضائيه قرار است 
درباره پشت پرده آن تحقيقات رسمي و گسترده اي 

انجام بدهد.« 
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راه دشوار بسكتبال براي رسيدن به ريو
تيم ملي بس��كتبال ايران ش��انس صعود 
به مرحله دوم رقاب��ت انتخابي المپيك را 
دارد. با توجه به قرعه كشي مسابقات تيم 
كش��ورمان بايد با دو تيم يونان و مكزيك 
مص��اف ده��د؛ تيم هايي كه گذش��تن از 
سد آنها دش��وار، اما ممكن اس��ت. براي 
موفقيت در رقابت هاي پيش رو بايد نگاهي 
واقع بينانه به حريفان مان داش��ته باشيم. 
گروه ما به هيچ وجه گروه آساني نيست و 
كار راحتي در پيش نداريم. مكزيك در رده بندي جهاني در رده 19 قرار 
دارد و يونان نيز دهم رنكينگ جهاني است. براي آنكه به نتيجه خوبي 
دست پيدا كنيم بايد با آمادگي ويژه به مسابقات اعزام شويم. تنها در اين 
صورت است كه مي توانيم به صعود به دور دوم اميدوار باشيم.  رنكينگ 
تيم هاي ملي تنها مالك پيروزي بر حريفان نيست، بلكه وضعيت كلي 
بس��كتبال كشورهاس��ت كه در نهايت به صعود يا حذف تيم ها منجر 
مي شود. در حال حاضر تيم كشورمان در رده 17 رنكينگ جهاني قرار 
دارد و ايتاليا تيمي كه در گروه ديگر قرار دارد در رده سي و پنجم ايستاده 
است. با اين حال سطح بسكتبال آنها از بسكتبال ما به مراتب باالتر است. 
به عقيده من در بهترين حالت مي توانيم با شكست مكزيك به عنوان تيم 
دوم صعود كنيم و در آن صورت نيز احتماالً با كرواسي يا ايتاليا روبه رو 
مي شويم. البته رسيدن به اين هدف مستلزم برگزاري اردوهاي پرفشار 
است. با توجه به شرايط موجود، بائرمن حداكثر دو ماه زمان در اختيار 
دارد و در اين مدت نيز بايد با انجام بازي هاي دوستانه با تيم هاي اروپايي 
سطح آمادگي ملي پوشان را باال ببريم. تداركات در نظر گرفته شده براي 
تيم ملي مي تواند ش��رايط را تغيير دهد. از طرف��ي بعيد مي دانم كه در 
تركيب تيم ملي تغييرات زيادي را شاهد باشيم؛ چراكه با توجه به زمان 
اندك باقي مانده اصاًل به صالح نيس��ت كه دست به تغييرات گسترده 
بزنيم. در نهايت شايد يك يا دو بازيكن كه بهترين هاي ليگ هستند به 
جمع نفرات اصلي اضافه شوند. البته حضور حداكثري بازيكنان در اردوي 
آماده سازي دست سرمربي را براي انتخاب تركيب اصلي باز مي گذارد. 
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استارت دوباره ليگ فوتبال بعد از تعطيالت 
هفته هجدهم رقابت هاي فوتبال ليگ برتر در ش��رايطي آغاز مي شود 
كه ليگ پانزدهم با تعطيالت طوالني مدت مواجه شد. در حساس ترين 
بازي اين هفته، استقالل خوزستان برابر فوالد به ميدان مي رود. امروز 
استقالل اهواز ميزبان ملوان انزلي است. فردا هم سه مسابقه ديگر برگزار 
مي شود كه طبق برنامه، نفت تهران ميزبان سياه جامگان است. راه آهن 
هم در تهران به مصاف تراكتورسازي مي رود. در ديگر ديدار روز جمعه، 
تيم استقالل خوزس��تان كه در رده دوم قرار دارد به مصاف تيم فوالد 
مي رود. استقالل خوزستان در صورت برتري در اين مسابقه مي تواند به 

صدر جدول صعود كند و حداقل براي چند روز در صدر باقي بماند. 
-------------------------------------------------------------
جمشيديان برنز دوچرخه سواري آسيا را كسب كرد 

در ادامه مسابقات دوچرخه سواري قهرماني آسيا در ژاپن ديروز اميرحسين 
جمشيديان نماينده كشورمان توانست دومين مدال خود و پنجمين مدال 
كاروان ايران را از آن خود كند. جمشيديان در ماده اسكرچ جوانان با اختالف 
كمي سوم شد و مدال برنز اين مسابقات را بر گردن آويخت. همچنين بهنام 

خسروشاهي در بخش بزرگساالن به مقام پنجم دست يافت. 
-------------------------------------------------------------

جدال صدرنشين و قعرنشين در ليگ بسكتبال 
هفته بيست و سوم ليگ برتر بسكتبال امروز برگزار مي شود. در حساس ترين 
بازي هفته در سالن بسكتبال آزادي تيم هاي پايتخت نشين يعني شيميدر و 
دانشگاه آزاد مقابل هم به ميدان مي روند. دو تيم در مراحل اول و دوم هركدام 
يك برد را در كارنامه خود ثبت كرده اند و جدال سوم حساسيت زيادي خواهد 
داشت و جدال مصطفي هاشمي با شاگردان سابقش در تيم شيميدر مي تواند از 
نكات جالب توجه اين بازي باشد. پتروشيمي بندر امام صدرنشين ليگ اين هفته 
در خانه، ميزبان شهرداري تبريز قعرنشين است و به نظر نمي رسد شاگردان 
مهران شاهين طبع كار سختي در اين بازي داشته باشند. شهرداري اراك كه 
در هفته بيست و دوم شكست سختي را در خانه مقابل شهرداري گرگان تجربه 
كرد، فردا يك ديدار خانگي ديگر دارد و بايد به مصاف ثامن مش��هد برود. در 

آخرين بازي هفته، نيروي زميني در تهران ميزبان شهرداري گرگان است.

  چـهـره ها/ وحيد صابري

شیوا نوروزي

88498432سرويس ورزشي

پوالدي برگردد، بازداشت نخواهد شد
مس��ئوالن نيروهاي مس��لح به مهرداد 
پوالدي كه به عنوان سرباز فراري تحت 
تعقيب است و به ايران نمي آيد، اطمينان 
دادند كه بازداش��ت نخواهد شد. باران 
چش��مه، رئيس س��ازمان تربيت بدني 
نيروهاي مسلح ديروز در اين باره گفت: 
»مگر ما صدها نفري را كه در كش��ور غيبت كرده اند، بازداشت 
كرده ايم؟ توصيه مي كنم قراردادش كه تمام شد به ايران بازگردد 
و وضعيت س��ربازي اش را مش��خص كند. او همانند افرادي كه 
كارت هايشان ابطال شد، تعيين تكليف مي ش��ود و فوتبالش را 
در تيم هاي نيروهاي مسلح ادامه مي دهد.« هر چند بعيد به نظر 
مي رسد پوالدي با اين همه گذشت هم برگردد، اما اگر قرار است 

او بازگردانده شود بايد از اهرم هاي قوي تري استفاده كرد. 

حمايتي از وزارت ورزش نديدم
بهداد س��ليمي پس از عم��ل جراحي و 
دوران نقاهت تمرينات س��بك را پشت 
سر مي گذارد. سليمي درباره وضعيتش 
مي گويد:»شرايطم خيلي بهتر است و روز 
به روز نيز بهتر مي شوم و با انجام تمرينات 
رو به بهبودي مي روم. اميد زيادي دارم 
كه به مسابقات آسيايي برسم و بتوانم روي تخته بروم. به طور قطع 
براي حضور در مسابقات المپيك در يك مرحله از انتخابي پيش از 
المپيك بايد حاضر باشم و به همين دليل در جام فجر يا مسابقات 
آسيايي روي تخته خواهم رفت. در اين مدت كه مصدوم هستم 
خيلي ها به من لطف داش��تند، اما وزارت ورزش تاكنون كمكي 
نكرده است و من حمايتي از آنها نديده ام. من تنها به خاطر مردم 

تالش مي كنم تا قولي را كه به مردم دادم، عملي كنم.«

سومين بانوي تيرانداز المپيكي شد 
پس از اينك��ه اله��ه احم��دي و نجمه 
خدمتي توانستند در رقابت هاي جهاني 
آذربايجان سهميه المپيك 2016 برزيل 
را كس��ب كنند، ديروز گلنوش سبقت 
الهي توانس��ت ب��راي نخس��تين بار در 
تپانچه بادي 10 متر بانوان به س��هميه 
المپيك ريو دس��ت پيدا كند. آخرين مرحله از مسابقات كسب 
سهميه المپيك در رش��ته تيراندازي به ميزباني هند آغاز شده 
است. مرحله مقدماتي رشته تپانچه 10 متر بانوان با حضور 45 
ورزشكار پيگيري شد كه در نهايت گلنوش سبقت الهي توانست 
سهميه المپيك اين بخش را از آن خود كند. سبقت الهي با امتياز 
127/2 در فينال در مكان چهارم ايستاد و با اين نتيجه سومين 

سهميه المپيك را براي ايران كسب كرد.

فريدون حسن

محمد كسايي پور

كارشناس بسكتبال

دفاع مجلس از مستند بودن پرونده فساد در فوتبال و معرفي 18 نفر به نهادهاي قضايي

حاال نوبت قوه قضائيه است

صفارزاده، نايب رئيس فدراسيون جانبازان و معلوالن بعد از برگزاري اولين 
نشست شوراي هماهنگي آيين نامه ترويج ورزش جانبازان و معلوالن در 
محل كميته ملي پاراالمپيك گفت: » آيين نامه شورا با هدف حمايت و 
مشاركت ملي در موضوع ورزش جانبازان و معلوالن به تصويب شوراي 
فرهنگ عمومي كشور رسيده و در آن براي همه دستگاه هايي كه بودجه 
دولت براي ورزش مي گيرند، وظايفي عنوان شده تا شاهد تحول اساسي 

در ورزش جانبازان و معلوالن باشيم. مهم ترين مسئله اما فرهنگ سازي 
است. بايد نگاه به جانبازان و معلوالن در جامعه تغيير كند و عموم جامعه 
بدانند اين فرد مي تواند افتخارآفريني كند. كم توجهي، دسترسي نداشتن 
به امكانات ورزش��ي، دش��واري در حمل و نقل، كمبود شديد اماكن و 
تجهيزات، باال بودن هزينه و ضعف در فرهنگ سازي جامعه و خانواده ها از 

موانع اساسي در توسعه ورزش جانبازان و معلوالن است.«

قاسمي صدرنشين رده بندي جهاني دووميداني
دونده سرعتي ايران كه سهميه المپيك را در ماده 100 متر به دست 
آورده است، در جديدترين رده بندي فدراسيون جهاني در سال 2016 
در رده نخست دوي 60 متر قرار گرفت. رضا قاسمي در رقابت هاي دو 
و ميداني داخل سالن قهرماني كشور با زمان 6 ثانيه و 52 صدم ثانيه 
قهرمان ش��د و با اين ركورد تا به حال بهترين دونده سال 2016 نام 
گرفته است. بعد از قاس��مي، »ترايوون برومل« و »كامرون بورل« به 

ترتيب دوم و سوم هستند. 

توسعه ورزش معلوالن مشاركت ملي مي خواهد

پورعلي گنجي در السد همبازي ژاوي شد 
هافبك تيم ملي فوتبال كش��ورمان با عقد قراردادي دو ساله با باشگاه 
السد قطر همبازي ژاوي هرناندز شد. مرتضي پورعلي گنجي كه راهي 
قطر شده و در چند روز گذشته مذاكراتي را با باشگاه السد انجام داده 
بود، در نهايت با اين باشگاه قراردادي به مدت دو فصل امضا كرد. او كه 
چند سالي را در ليگ چين توپ مي زد، با اينكه پيشنهاد خوبي را براي 
تمديد دريافت كرده بود، اما به خاطر اينكه نزديك ايران باشد عطاي 
چين را به لقايش بخش��يد و راهي قطر ش��د. از نكات جالب اينكه او با 
پيوستن به السد همبازي ژاوي هرناندز يكي از ستاره هاي جهان شد؛ 

ستاره  اي كه در سن 36 سالگي در اين ليگ همچنان بازي مي كند. 

دنبال حضور مؤثر نيروهاي مسلح در واليبال هستيم
محمد مهدي كرباليي، رئيس جديد هيئت واليبال نيروهاي مسلح گفت: 
»نيروهاي مسلح ظرفيت خوبي در ورزش دارند و به دنبال برنامه ريزي 
براي حضور مؤثرتر نيروهاي مسلح در واليبال كشور هستيم. همچنين با 
هدف برافراشته كردن پرچم كشور در ميادين جهاني و المپيك نظاميان 
جهان،  برنامه هايي براي مسابقات سال آينده واليبال ارتش هاي جهان 
در چين داريم ك��ه مي تواند پيش زمينه اي براي ش��ركت با قدرت در 

المپيك نظاميان جهان - سال 2019 چين - باشد.«

سعيد احمديان
   گزارش

شناسايي 5 هزار شهيد ورزشكار
مس��عود اميني، مديركل دفتر امور فرهنگي وزارت ورزش و جوانان از 
شناسايي 5 هزار شهيد ورزشكار در كشور خبرداد: »برگزاري يادواره 
شهدا در ترويج و اشاعه فرهنگ ايثار و شهادت از عمق و اثرگذاري بااليي 
برخوردار است و مي تواند اشاعه گر اين فرهنگ ميان مردم به ويژه نسل 
جوان باشد. به همين دليل عالوه بر شناسايي 5 هزار شهيد، با همكاري 
سازمان بسيج ورزشكاران آثار، مدال هاي قهرماني، مدارك ورزشي و 

شناسايي اين شهدا نيز جمع آوري شده است.«

يونان و مكزيك؛حريفان ايران در راه رسيدن به المپيك دنيا حيدري
   منهاي فوتبال

گروه بندي مسابقات بسكتبال انتخابي المپيك 2016 انجام شد و 18 تيم حاضر 
در اين رقابت ها، در س��ه گروه جاي گرفتند. طبق اين گروه بندي،  تيم ملي 
بسكتبال ايران در گروه A با مكزيك و يونان هم گروه شد و بايد در شهر تورين 
ايتاليا به مصاف حريفان خود برود و در ديگر گروه اين رقابت ها تونس، كرواسي 
و ايتاليا حضور دارند كه از هر گروه دوتيم اول هر گروه به نيمه نهايي 
صعود و به صورت ضربدري با هم بازي مي كنند و در نهايت تيم 
قهرمان راهي المپيك خواهد شد. تيم ملي كشورمان در گروه 
يكي از تيم هاي قدرتمند اروپا و جهان يعني يونان قرار گرفته و 
اين در حالي است كه مكزيك هم در امريكاي جنوبي از تيم هاي 
خوب اين قاره به حس��اب مي آيد.  يونان يكي از قدرت هاي 
بسكتبال جهان و اروپا محسوب مي شود، اما طي چند سال 
گذشته آن قدرت هميشگي را نداش��ته و همچون ايران، 
 غايب المپيك 2012 لندن بود و در اين دوره نيز نتوانستند 
سهميه مستقيم از اروپا بگيرند و چشم به كسب سهميه از 
رقابت هاي قاره اي دارد. يوناني ها چهار حضور در المپيك 

را تجربه كرده اند كه در سه دور آخر،  مقامي بهتر از پنجمي كسب نكرده اند. 
مكزيك،  قهرمان 2013 قاره آسيا اما در هفت دوره رقابت هاي المپيك 
حضور داشته كه مقام سوم اين رقابت ها را سال ها قبل و در 1936 كسب 
كرده  است. ضمن اينكه عنوان هاي چهارم و پنجم در سال هاي 1948 
و 1968 ديگر مقام هاي خوب اين كشور هستند. مكزيكي ها در جام 

جهاني 2014 به عنواني بهتر از چهاردهمي دست نيافتند، اما اين 
تيم هم به دنبال كسب س��هميه از اين رقابت هاست.  بدون 
شك قرعه كشي مرحله نهايي مسابقات بسكتبال گزينشي 
المپيك كه با همگروه شدن ايران با دو تيم مكزيك و يونان 
در گروه نخست مسابقات ايتاليا همراه شده، كار شاگردان 
بائرمن را سخت مي كند. با اين وجود، مشحون قضاوتي 
در خصوص اين قرعه ندارد: »قضاوتي از قرعه كشي و 

حتي گروه بندي ايران ندارم چون بسكتبال ايران هميشه 
در راستاي هدفگذاري انجام شده حركت داشته و هيچ 

وقت از پيش باخته نبوديم و نيستيم.«


